
DR. ANDREW OLLERTON – SOCIETATEA BIBLICĂ

SPERANTA:   care este casa noastră finala?

Noi, oamenii, suntem fiinte orientate spre speranță. Fără așteptarea unui viitor care este 
semnificativ și de dorit ne pierdem voința de a trăi. Speranța reală ne poate inspira să trăim o 
viață îndrăzneață, generoasă și încrezătoare.

Într-o vară ne-am decis să ne ducem cu familia noastră pe Snowdon, cel mai înalt munte 
din Anglia și din Țara Galilor. A fost o zi calduroasa de august și copiii noștri aveau doar 5, 
respectiv 7 ani, astfel ca jumătate din urcarea noastra ei au avut un colaps. Nu a ajutat prea 
mult să vedem trenul trecând cu oameni bucurosi fluturând mana. Așa că am ajuns la un tratat 
de pace , am decis sa mai mergem inca 5 minute inspre orizontul apropiat și apoi ei puteau 
decide daca vor sa se întoarcă. Când am ajuns, in fata ochiilor nostri era vârful Snowdon. 
Le-am arătat și le-am spus: “Uite, acolo e vârful. Și lângă el este o cafenea unde servesc o 
înghețată uriașă și aici e trenul care să ne ducă înapoi. Ce vreti să faceti?” Asta e speranță. 
Sa te gandesti la ceva glorios in orizontul îndepărtat. Acest lucru iti da motivatia necesara 
pentru  a trece prin vremuri grele și luptele care urmeaza. Speranța este un lucru puternic. Un 
copil de 5 ani poate fi motivat la a parcurge tot drumul până la Snowdon ... Din păcate, când 
am ajuns in varf nu mai aveau inghetata si trenul a fost complet rezervat! Mersul pe jos înapoi 
ne-a dat oportunitatea de a explica copiilor noștri că dacă ne vom pune  speranța noastra in 
lucruri în această viață vom fi dezamăgiti. E inutil să mai zic  că nu au fost deloc bucurosi!

Ultimele pagini ale Bibliei oferă viziuni ale viitoarei noastre case dincolo de această viață. 
Exista o ultima speranță care nu ne va dezamăgi! Pentru a experimenta o poveste mai bună 
trebuie să fim încrezători că aceasta poveste are un final fericit, si chiar il are! Într-o lume cu 
atât de multă incertitudine, suferință și pierdere, putem trăi avand această speranță sigură ca 
o forță puternică de motivare care ne poate conduce prin vremuri grele și ne poate aduce în 
siguranță acasă.

Imaginați-vă că stăm în acest moment prezent al istoriei și privim înainte, în fața, in viitor. Pot 
exista multe incertitudini pentru orizontul apropiat (următoarele câteva luni și ani), dar hai să 
luam in considerare mai întâi  speranța pe care o avem dincolo de această viață în eternitate 
si asa vom vedea viitorul stralucitor care ne asteapta.

1. ORIZONTUL ÎNDEPĂRTAT: Speranța pe care o avem  pentru eternitate

Cartea Apocalipsei este ultima carte a Bibliei și include viziuni ale eternității si ne arata cum 
se va sfârși povestea noastră umană. V-ati putea gandi, nu este cartea Apocalipsei plina 
de revelatii ciudate pe care numai oamenii trazniti le-ar putea crede? Nu chiar. Ea oferă o 
crestere frumoasa a povestii noastre umane și ne duce mai departe decât am fost pana acum, 
ne da speranța de a vedea un viitor îndepărtat.

HOPE & HOME 
with Dr. Andrew Ollerton



Dar înainte de a vedea ce ne așteaptă, cum putem ști sigur ce ne rezervă viitorul? Speranța 
nu e doar un mod de gândire pozitiv, ca „sper că nu plouă sau sper să obțin o promovare”. Nu 
se poate baza  doar pe idea ca aceasta  depinde doar de un eveniment din trecut.

Ascultati ce spune un verset din Biblie:
“... Am fost  născut din nou la o speranță vie prin învierea lui Isus Hristos din morți.”
1 Petru 1:3 ESV

Observați că avem o speranță vie prin “învierea lui Isus din morți”. Evenimentul istoric din 
Ierusalim, 30 aprilie d.Hr. a fost un moment care a schimbat lumea. O ființă umană, Isus din 
Nazaret a murit print-o răstignire brutală, a fost mort și îngropat în mormânt.
Dar apoi, în a treia zi, a inviat din morti.  Nu s-a întors din moarte, s-a ridicat dincolo de ea. Nu 
a fost resuscitat, a fost înviat. Deci, acum există o ființă umană fizică, care trăiește dincolo de 
domnia morții și victorioasă asupra ei. Biblia spune că a făcut-o pentru toți oamenii care cred 
în El.
Victoria Lui poate fi a noastră . El ne arată viitorul. Speranța noastră este la fel de sigură și vie 
ca  si învierea lui Isus.

“Avem această speranță ca o ancoră pentru suflet, fermă și sigură...””
Evrei 6:19 NIVUK

Gândește-te în felul acesta. O echipa de alpiniști ajunge in fata unei stânci. Un alpinist merge 
în sus și asigură punctul de ancorare. 

Restul de alpiniști se confruntă cu o provocare știind că sunt legati de unul care a făcut-o deja. 
El este destinația lor viitoare. Ii aduce inapoi la El.
Biblia spune: “Isus aduce mulți fii și fiice la glorie”

Cel mai bun moment pentru alpinist se numește TOPPING OUT - un moment de varf pops, 
peste orizont. Ne putem imagina momentul în care vom ajunge în glorie și Il vom vedea pe 
Isus Hristos care ne-a adus acasă și vom intra într-o lume dincolo de orice suferință, boală, 
moarte și rău.
Acesta este momentul în care Apocalipsa ne ajută să anticipăm. Ne arată o privire asupra a 
ceea ce vom vedea și experimenta în cele din urmă când Isus Hristos se va întoarce și vom 
intra în lumea perfectă pe care o va restaura pentru noi...

Ascultați capitolele finale din Apocalipsa 21-22 imagina:
1Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și primul pământ trecuseră, și 
nici marea nu mai era. 2Și am văzut cetatea cea sfântă, Noul Ierusalim, coborând din cer, de 
la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. 3Am auzit un glas puternic 
ieșind de la tron și zicând: „Iată Cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El Își va întinde Cortul în 
mijlocul lor. Și Dumnezeu Însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor. 4El va șterge orice lacrimă 
din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că 
lucrurile dintâi s au dus.“
Apocalipsa21:1-4

1Atunci mi a arătat râul apei vieții, strălucitor precum cristalul, care ieșea din tronul lui 
Dumnezeu și al Mielului. 2În mijlocul străzii cetății și de o parte și de alta a râului era Pomul 
Vieții, care făcea roade de douăsprezece ori, dându și rodul în fiecare lună. Frunzele pomului 
erau pentru vindecarea neamurilor.



Apocalipsa 22:1-2 ESV

1. ORIZONTUL ÎNDEPĂRTAT: Speranța pe care o avem pentru eternitate
-Planeta reînnoită  

Este mult mai real si mai solid decat aceasta. Nu plutind pe nori, ci faptul ca Biblia începe 
într-o lume frumoasă, o grădină cu râuri și copaci si se termina in acelasi mod. Paradisul 
pierdut, este recâștigat. În mijlocul eco-anxietatii și daunei teribile, pe care noi, oamenii le 
facem planetei, exista speranța unei lumi restaurate în care societatea și natura, oamenii și 
animalele formează un ecosistem durabil care înflorește în moduri pe care nici nu ni le-am 
putea imagina.

1. ORIZONTUL ÎNDEPĂRTAT: Speranța pe care o avem pentru eternitate
-Planeta reînnoită
-Corpuri de înviere 

Nu poti sa faci cu un simplu upgrade un nou kit de oameni care nu se îmbolnăvesc, rănesc, 
obosesc sau mor? Acest lucru ni s-a promis. Învierea lui Isus este viitorul nostru. O persoana 
care a mâncat pește și a mers mile, dar glorios avand putere și vitalitate cum nu ne putem 
imagina.
Esti fit și faci sport regulat? - nu fi vanitos și mândru în organismul tau muritor.
Esti fragil, cu handicap, infirm? Nu dispera - cele mai bune zile se află în fața ta! NU RATAȚI

1. ORIZONTUL ÎNDEPĂRTAT: Speranța pe care o avem pentru eternitate
-O planeta reînnoită
-Corpuri de înviere
-Reuniunea cu Dumnezeu și  cu  poporul său  

Imaginati-va oameni perfecti împăcati cu Dumnezeu si întregul pământ ca un Templu plin 
de prezența Sa. O multime de sfinti si de sfinte, un nou oraș în care noua umanitate va trăi 
înconjurata de noi creații. E mult simbolism, dar ideea de bază este clara - aceasta va fi casa 
noastră. Unde ne este locul. Într-o zi vom fi în glorie. Cum te simți gandindu-te la aceasta? 
În Ultima bătălie de C S Lewis se surprind urmatoarele emoții ...

Unicornul a fost cel care a rezumat ceea ce simțea toată lumea. Și-a pus stampila copitei  
drepte pe pământ și a strigat: “Am venit acasă în sfârșit! Asta e țara mea adevărată! Locul 
meu e aici. Acesta este pământul pe care l-am căutat toată viața mea, deși nu l-am știut până 
acum. Motivul pentru care ne-a plăcut vechea Narnia este că uneori arătam puțin așa. Bree-
hee-hee! Vino mai sus, vino mai departe!”
Ultima bătălie  - C S Lewis

2. APROAPE DE ORIZONT: Speranța pe care  o avem aici și acum

Aceasta este speranța unui orizont îndepărtat - nu doar o gandire a dorintelor, ci o gandire 
asigurata în învierea lui Isus. Nu doar o nevoie si in acelasi timp o frica de a ne simti pierduti in 
aceasta lista a dorintelor și romantismului de la Hollywood. Asta nu e tot ce avem... nu YOLO 
(trăiești doar o singură dată) aceasta duce la FOMO (teama de a pierde). Speranța, in ceea 
ce priveste Bilblia, rupe această anxietate cu un final drastic. Noi mergem acasă, impreuna cu 
Isus, alunecăm, dar nu ne lasăm invinsi. 

Cum poate schimba aceasta speranță viitoare  modul în care trăim pe un orizont aproape?



2. UN ORIZONT APROAPE: Speranța pe care o avem aici și acum
-Sa traim  cu încredere 
 

Atât de multă anxietate, stres și furie derivă din faptul că viitorul este în afara controlului 
nostru. Cu toate acestea, invierea lui Isus garantează destinul nostru final și El promite să 
fie cu noi tot drumul inspre casă. Deci, putem trăi cu un sentiment profund de certitudine 
indiferent ce va veni. Chiar daca luam notele maxime sau ne ratăm locul, fie că șeful vrea să 
discute cu noi despre promovare sau concediere, fie că rezultatele testelor sunt benigne sau 
maligne, speranța noastră finală este nemișcată. După cum spune Noul Testament: 

19Avem această speranță ca pe o ancoră a sufletului, sigură și fermă,
Evrei 6:19 NIVUK

Îmi place să merg in navigatie în fiecare an cu prietenii, chiar dacă eu nu sunt deosebit de 
încrezător pe mare. Într-un an am navigat în largul coastei de sud-vest a Angliei spre Insulele 
Scilly. A doua zi am aruncat ancora de pe țărm. Dar noaptea, vântul s-a ridicat, valurile au 
crescut și nu am putut dormi. După ce s-a miscat barca o vreme, mi-am trezit prietenul căpitan 
și mi-am exprimat preocupările. A evaluat situația, m-a privit în ochi și mi-a spus: “Ai văzut 
mărimea ancorei noastre? Întoarce-te în pat și dormi! Speranța este ca o ancoră pentru suflet 
prin furtunile vieții. S-ar putea să ne simțim fragili și vulnerabili, dar suntem ancorati in Isus 
Hristos și el nu va ceda. Ai văzut mărimea ancorei noastre? 

2. UN ORIZONT APROAPE: Speranța pe care o avem aici și acum 
-Sper  să  trăiesc cu încredere
-Sper  să trăiesc cu curaj  

De-a lungul istoriei, creștinii care au avut cel mai mare impact în această viață au fost cei 
mai încrezători în următoarele lucruri - îngrijirea victimelor ciumei, lupta împotriva sclaviei, 
apărarea drepturilor civile. Din cauza speranței pe care o avem, nu vom renunța la lume și nu 
vom renunța la nimeni. În acest sens, speranța este o forță de neoprit pentru bine.
Pandemia de corona-virus mi-a amintit de o carte de Rodney Stark, care susține că 
creștinismul timpuriu s-a răspândit rapid în timpul molimelor. Când boala a măturat orașe și 
oamenii au fugit de frică, creștinii au fost cei care s-au mutat să slujească. 

Desmond Tutu a spus: 

Nu sunt   un optimist,  dar sunt un prizonier al speranței! “
Arhiepiscopul Desmond  Tutu

Un lider al bisericii din secolul al V-lea a descris răspunsul lor contra-intuitiv: “Nepăsători de 
pericol, ei s-au ocupat de bolnavi, având grijă de nevoile lor, chiar dacă au fost infectati de 
alții cu boala lor.” Ce curaj. Acești creștini timpurii au înțeles că viețile lor mici făceau parte 
dintr-o poveste mult mai mare – o poveste mai bună, cu un final sigur! Misiunea de a împărtăși 
vestea bună a lui Isus cu o lume pierdută și pe moarte le-a dat ceva pentru care să trăiască, 
chiar să moară.
 
Cu toate acestea, atunci când credem că această viață este tot ce avem, orizonturile noastre 
se micșorează. Teama de a pierde ne reține și auto-conservarea a devenit cea mai mare 
prioritate a noastră și “nu și-a asumat mai multe riscuri” devine regretul pe patul de moarte. 
Speranța ne eliberează de viața egoistă și ne oferă o viziune mai mare asupra vieții, modelată 



de eternitate. 

După cum a spus apostolul Pavel: Din moment ce avem o astfel de speranță,suntem foarte  
îndrăzneți(2 Corinteni 3:12).

Răspuns

Biblia-Experienta unei povesti mai bune   
Originile..... Exodul...... Exil..... Mesia .....Duhul Sfant.....Acasă

Privind înapoi din eternitate, nu vom regreta riscurile îndrăznețe pe care ni le asumăm sau 
sacrificiile pe care le facem pentru a împărtăși speranța in numele lui Isus cu o lume franta. 
În zilele mele de rugby, spre sfârșitul unui meci, l-am întrebat adesea pe arbitru: “Cât timp a 
mai rămas?” Dacă jocul aproape s-ar fi terminat, el ar fi răspuns: “Următorul fluier pe care 
îl auziți va fi fluierul final”. Această realizare a dat un val de energie. N-are rost să te reții și 
să joci în siguranță. E timpul să lăsăm totul pe teren. În marea schemă a lucrurilor, povestea 
Bibliei aproape s-a terminat. Profețiile majore au fost împlinite – Mesia a venit, Duhul Sfant a 
fost revărsat. Trăim în ultimele zile. Următorul fluier pe care-l vom auzi va fi fluierul final. Isus 
Hristos va apărea în mod dramatic pentru a deschide speranța noastră deplină și glorioasă. 
Între timp, să lăsăm totul pe teren. În lumina speranței noastre eterne, să trăim cu încredere  – 
ați văzut mărimea ancorei noastre? Și sa traim cu  curaj – ce avem de pierdut?

Deci, pe măsură ce încheiem Seria Biblică, viețile noastre mici pot face parte din marele plan 
al lui Dumnezeu. Putem experimenta o poveste mai bună, cu un final sigur și fericit.

Roaga-te ca  viața ta mică si fragilă sa ia parte la această poveste mai bună prin credința în 
Mesia, Isus Hristos.


